
 
 

 

23ª. Semana do Conhecimento 2020 

O Encontro de Extensão promove a divulgação dos trabalhos de extensão 

desenvolvidos na UFMG. Os trabalhos, aqui entendidos, como resultados ou 

produtos desenvolvidos no âmbito das atividades de extensão, podem ser inscritos 

no Encontro por estudantes da graduação e do ensino médio da UFMG que 

participem de atividades de extensão nas modalidades programa, projeto, curso ou 

prestação de serviço, em especial aquelas contempladas com bolsas de extensão, 

conforme previsto nos editais Proex  nº 04/2019 - Fomento de bolsas para apoio à 

gestão da extensão na UFMG e Proex nº 01/2019 - Fomento de bolsas de 

extensão para programas e projetos de extensão e no Termo de Compromisso 

do(a) discente bolsista para o ano de 2020. 

 

INSCRIÇÃO DE TRABALHOS - Os(as) estudantes deverão fazer a inscrição do 

trabalho no sistema Semana do Conhecimento 

(https://aplicativos.ufmg.br/conhecimento/semana) de 10 de agosto a 08 de setembro. 

 

O trabalho inscrito consistirá em: 
 

a) RESUMO: deverá contemplar introdução, objetivos, metodologia, 

desenvolvimento, resultados e avaliação, considerações finais, apoio e 

palavras-chave, tendo, no máximo, 4.000 caracteres, incluindo espaços. 

A estrutura do resumo pode ser dividida em tópicos ou em texto (usar 

arquivo “TIMBRADO SEMANA DO CONHECIMENTO” disponível no 

site do evento); 

b) PÔSTER DIGITAL: deverá conter o título do trabalho, autores e outras 

informações e imagens que contribuam para a apresentação e 

avaliação do trabalho, em formato PDF, com tamanho máximo de 2Mb 

(usar arquivo “Modelo pôster” disponível no site do evento); 

c) VÍDEO: deverá ter no máximo 5 minutos, deve apresentar a atividade de 

extensão, o desenvolvimento, os resultados entre outras informações 

necessárias ao entendimento da  atividade. Deverá ser produzido, 

preferencialmente, em posição horizontal, com as dimensões da 

imagem de 1024 x 768 pixels, e com a proporção de 16:9 (1,77) (poderá 

ser feito com o próprio celular do estudante). 

 

AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 



 
 

 

 

A avaliação do trabalho e atribuição de notas de 0 (zero) a 10 (dez), terá como 

referência o resumo, o pôster digital, o vídeo e a arguição oral considerando os 

seguintes critérios: 

 Qualidade do texto do resumo; 

 Clareza e pertinência dos objetivos apresentados; 

 Consistência teórica, adequação metodológica e indicação de 
referências; 

 Atendimento às diretrizes da extensão: Indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão; Interdisciplinaridade; Impacto e 

transformação; Impacto na formação do discente e Interação 

dialógica com a sociedade; 

 Explicitação dos resultados parciais ou totais e das produções 
geradas; 

 Explicitação do impacto junto ao público-alvo e aos estudantes; 

 Domínio e clareza do conteúdo apresentado no desenvolvimento do 
tema. 

 

2.1 ARGUIÇÃO ORAL 

 
 
A arguição oral será realizada via plataforma de videoconferência, por endereço 

divulgado pela Pró-Reitoria de Extensão e servirá para que os avaliadores possam 

tirar dúvidas sobre os trabalhos, bem como para complemento de informações 

pelos estudantes.  

 

As apresentações acontecerão em dois momentos; 

1) 05 e 06 de outubro - Arguição de trabalhos nas Unidades e avaliação pela 
comissão designada pelos CENEX  

 

Os trabalhos selecionados nas unidades, correspondentes a 10% dos apresentados, 

serão premiados como Relevância Acadêmica. 

2)  Os trabalhos selecionados nas unidades como Relevância Acadêmica serão 

avaliados pela comissão avaliadora constituída pelos membros da Câmara de 

Extensão, dos Comitês Assessores e parceiros da comunidade externa, utilizando-se 

os mesmos critérios estabelecidos no item 2. A arguição acontecerá em plataforma de 

videoconferência, no dia 21 de outubro (link a ser divulgado pela Pró-Reitoria de 

Extensão). 

 



 
 

 

CERTIFICAÇÃO 

Os certificados de participação como avaliador(a), autor(a) de trabalho, 

premiado como ‘Relevância acadêmica’ e ‘Destaque de Extensão’ estarão 

disponíveis no Sistema Semana do Conhecimento após o término do evento. 

 

Acessem o documento em anexo para maiores informações. 

 

Att. 

 

Equipe CENEX 


